
3a Jaro Aprilo 1932N° 10

• -k r/R-v>̂ v

Ï I \ T €
C P C 4 W C L ŭ l D C A

xse--—

C V A t ) i

E N H A V O :

N ia  L ingvo. — F landra  Kanto  Esperantig ita  : Pri 1 ’ 
Begineto. — 3a. F lan d ra  K on greso  de E speranto .  — 
M ondliteraturo : Kiam mi sidis je 1' unua fojo en la 
vagonaro .  — F landra  R akonto  : L a  T e k s is to  kaj lia 
D rapo .  — V a n g o fra p o j  por s-ro Kreuz. — L ingva j  
D em andoj kaj Respondoj.  — E speran to-E kzam en o j.  — 
Gratuloj.  — Subteno por nia revuo. — Inter N i.  — 
D iversa ĵo j.  — Bibliografio.

JARA A BO N PREZO  : 15 fr. — Eksterlando : 4 belgoj. 
Por membroj de Flandra Ligo Esperantista senpage.



Flandra Esperanto-Instituto
Direktoro : Gérard Debrouwere. Marckesteenweg, 18

KORTRIJK
Poŝtĉekkonto  de F lan dro  Esperanto-Instituto  : 3268.51 

Presado - Eldonado - Librovendado - Propagando - Instruado

La eldonejo „Heroldo de Espéranto" grave reduktis la 
prezojn de siaj libroj.

Jen sekvas la prezoj de kelkaj verkoj :
Jarmiloj p asa s  du volumoj 119,— en unu volumo 102.—
Landoj de Fan taz io  
V a g a b o n d o  kaj Sinjorino 
A n sta tau a  Edzino 
En O kcidento  N en io  N o v a  
L a  V o jo  Returne 
E speran to  kaj kulturo 
Sem ajna  gazeto  „H ero ld o  de E sp e ra n to ’ por numero 2 ,—

Estas ankaŭ haveblaj :

23.80
23.80
23.80 
38,25 
42,50

bind. 37,40 
„  37.40

37,40
53.50
59.50 

5.10

ft

ft

f t

f f

t t

Elektitaj N ovelo j ,  broŝurita 
L a  du Amatinoj 
A m o  kaj Poezio 
Leono  de Flandrujo, bindita 
Schidlof V o r ta ro  
V ortare to  Blok (1890 radikoj) 
Lernolibro Dirksen, la .  parto 

.. „  2a. parto

10. — fr. Lode  Baekelm ans 
10,— de M usset
10, -  van Schoor 
5 5 ,— Conscience 
22,50 
2,—
9,50
3 , -
3 ,— W itteryck  
Ja rab on o  : 62.50 fr.

Het E speran to  in 10 lessen
Literatura M o n d o  (monata revue)
Flandra  Esperantisto ,  l a  jarkolekto (sen la numero 1) 10,— fr. 

.. ,, 2a „  (kompleta) 15.— fr.

I N S I G N O J  :

M a lg ra n d a  verda  stelo : 1,75 fr.
V e r d a  stelo, sur blanka fono : 2,25 fr.
G ran d a  verda stelo, kun blanka rando : 3 ,50 fr.
Glumarkoj, eldonitaj de la firmo , ,H eroldo de E sp e ra n to ’ ’ 

en lingvo Flandra au Esperanta  : folio de 8 diversaj 
markoj kostas po 5 ,— fr. por 10 folioj.

K ongresm arko j  de la 3a. en Kortrijk : po 5 ,— fr. por 100.
Leterpapero  kun verda stelo kaj teksto , .E speranto-L in gvo  

Internacia ’ kaj kovertoj havantaj la sam ansurpreson , formo 
k o m e rca au  privata : por 20 folioj kaj kovertoj po 3 ,— fr.

Poŝtkartoj kun sam a surpreso : por 10 po 1,— fr.
La prezoj ne entenas afrankon.



A  p  r  *1 1 O 19 r: 2’. Aldono al " Flandra Esperantisto ” Nu

3a. FLANDRA KONGRESO DE ESPERANTO
KORTRIJK, 14an., 15an. kaj 16an. de Majo 193L  (Pentekosto).

ALIĜILO
Resendota al :

Organiza komitato de la 3a. Flandra Kongreso de Esperanto.
S-ro P. MISSCHAERT,

Mcerschstra&t, 1 
K O R T R IJK .

Mi deziras aliĝi al la 3a. Flandra Kongreso de Esperanto kaj tiucele mi pagas por:

Kongreskarto . . . . . . . . . . fr. 10.—

Festeno . . . . . . . . . . . » 25.—

Lunda tagmanĝo . . . . . . . . . » 10.—

Logado dum la noktoj de sabato, dimanco en ud™ persona

lito, kun fr.

Sume fr. •  • t  * m •  • • « • *

Nomo : ..............................................................................
Strato kaj numero : .........................................
Urbo : ...............................................................................

Loĝado por unu nokto kaj por unu persono kostas 15 frankojn. 25 fr por 2 personoj. 
Pliajn informojn volonté havigos la Organiza Komitato.
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3a Jaro N° 10 Aprilo 1932

F lan dra E spcran tisto

I ★

Organo de la Flandra Esperanto-Movado
Aperas ĉiumonate.

Redaktoro kaj Administrante :
JAN VA N  SCHOOR, L.K .

Julius De Geyterstraat, 131/1, Antwerpen

Jara abonprejo : 15 frankoj. — Eksterlàndo : 4 belgoj. 
Por membroj de „Flandra Ligo Esperantista” senpage.

Poŝtĉeko : 1735.09
Por la anoncoj oni sin turnu al : Marcel VAN ISEGHEM,

Volksplaats, 61, Kortrijk

Nia Lingvo
de Aug. Vermeylen

Kial ni verkas Flandre, ni kiuj tarnen duj samFacile redaktus
A

supraĵan artikolon France ? Car ni sentas, ke nia lingvo estas interna 
neceso de nia arto. Oni ja same povus demandi al ni : Kial vi verkas ? 
La Flandra lingvo, o estas tiel banale : ni parolis ĝin en la patrodomo, 
kun la patrino, kiu edukis nin; per tiu lingvo ŝi donis al ni kion si 
kapablis doni. Tiu lingvo naskiĝis kun niaj ideoj mem kaj tio ne plu 
estas forviŝebla el nia vivo. Niaj Polderoj kaj-niaj arbaroj, ĉiuj niaj 
vesperoj kaj matenoj kun duj siaj herbejoj kaj nuboj, ili havas la 
koloron de 1’ Flandraj vortoj; tiuj vortoj elspiras la saman nepalpeblan 
aeron drkau si, du vorto kiun ni elparolas pli intime unuigas kun la 
tero. kiu faris nin. Kiu povas klarigi la amon por la lingvo ? Estas en 
la lingvo tiom, tiomda neklarigeblaj aferoj, malproksimaj memoraĵoj kaj 
similaĵoj, kiuj duj havas sian fundon en nia plej profunda propra memo. 
La plej simplan same kiel la plej grandiozan ni povas nur en nia lingvo 
ĝuste, organe esprimi. Ni nun trairas nian junecon, ni vidas la homojn 
drkauvagantaj, plorantaj, amantaj, kaj kiam en ni mem treme leviĝaspli 
larĝa forto, kvazau eho de tio, kion ni mem amis kaj priploris kun 
duj, duj homoj, sed ankau kvazau anĝela antaŭsento de mi ne scias kia 
pli perfekta vivo, pli harmonia kaj pli bêla ol do, kio ligita al la tempo, 
ŝajnas nun reala al ni, kaj ni tiam volas trovi sonojn por eldiri tion,

ê
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kion la homoj nomis Dio, tiam ni denove nur povas audi la sonojn de 
nia, nia propra lingvo, kiuj portas en si ion el la sekreta vivo mem de 
nia plej pura deziro. Tiel longe, ke estos en Flandrujo kelkaj. kiuj tion 
sentas, kaj skribas la vortojn de sia antausento, o mia lingvo, mia 
lingvo, eu vi estu oficiala au ne, vi ne povas perei, vi estas io de la 
plej al ta vivo.

(El „Kolektitaj Redaktaĵoj”) Tradukis Piet van PEEL.

Flandra Kanto Esperantigita
PRI V  B E G IN E T O

T e k st i  de W . van der Biest

ja, al mi plaças pli ol fest’
La granda Di-favor' ;
Konvenas nur plej simpla vest 
Al mia pia kor’ !
Kiam rigardas oni min,
Mi ofte timas tre...
Laudire estas mi begin’,
Sed tio estas ne !

Hieraŭ, post la sankta ben’, 
Alvenis juna vir’;
Benitan akvon li sen ĝen’
Oferis kun admir’.
Li petis — estis ja najbar’ — 
Laü iri sama voj’.
Cu do bigota mia far’ ?
Akceptis mi kun goj’.

»

Muziko de M. M atthijssens

Parolis li pri la veter’,
Pri 1’ suna, arda flam’...
Sed tuj timigis min 1' ofer’
De lia kora am :
Delonge jam li amis min 
Kun granda simpati’...
Se laü li estus mi begin’,
Ne tion dirus li !

Subite tiam sentaügul’ ,
Sen mia antaüsci’,
Sur buŝ’ min kisis sen skrupul’, 
Kaj... donis kison mi.
Post kis’ unua, laü memor’,
Ni ofte kisis nin...
Ne batas do begina kor’
En mia juna sin’.

La pastro ridis ĉe l’.altar’
Pri nia peka tent’,
Kaj estis nia pentofar’
L ’ edzigosakrament’.
Nu, antaü la finiĝ’ de 1’ jar’,
Ni montros ja al vi,
Ke vivas la bigota par’
En bela harmoni’!

Tradukis Juul KARNAS.
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3a Fiandra Kongreso de Esperanto
kaj Jubilea Festo de la Loka Esperantista Grupo

Kortrijk, 14 - 15 - i6-an de Majo 1932 
Honora Prezidanto : Lia urbestra Moŝto L. Gillon, advokato.

Kortrijk. — Panoramo.
A

Cu vi jam decidis partopreni ?
Ne plu prokrastu !

Rapida aliĝo faciligas la organizan laboron !

PR O G R A M O :
Sabate.

20- a. Sonorilarkoncerto, kun akompano de Tebaj trumpetoj, sur la
turo de 1’ Sankta Martino - preĝejo, Granda Placo.

21- a. En la akceptejo : malferma kunsido, kabaredvespero, prezentado
de la filmeto de 1' 1-a Fiandra Kongreso, intima dancado.

Dimanĉe
9 1/2-a. Diservo kun Esperanta prediko de Lia monaha Moŝto J.

Decoene, redemptoristo, doktoro en filologio kaj filozofio, kaj 
prezidanto de Belga Katolika Ligo Esperanta.
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10 1 2-a. Oficiala akcepto de la kongresanoj en la urbodomo per Lia 
urbestra Moŝto L. Gillon, advokato.

1 1 -a. En la urbodomo : ĝenerala kunveno de Elandra Ligo Esper- 
antista, de Flandra Esperanto-Instituto kaj de U. E. A. - 
Flandra teritorio.

13-a. Festeno en la festsalono de la urba teatro.
16-a. Digesta promenado. Fotografado de la kongresanoj antau la 

monumento de la Oraj Spronoj.
18-a. Koncerto, kantado kaj deklamado, kun la kunlaboro de diversaj 

sekcioj de Flandra Ligo Esperantista. — Disdono de diplomoj 
al la laureatoj de la ekzamenoj de „Flandra Esperanto-Insti
tuto. — Reprezentado de „Du Hundoj por unu Osto , amuza 
unuakta teatrajo kun kantado.

21-a. En la festsalono de la urba teatro : balo kun unuaranga orkestro.
Lunde

Al tiuj. kiuj kapablos frue ellitiĝi, ni rekomendas viziton al la 
diversaj foiroj, kiuj estas el la plej gravaj de la lando.
10-a. Vizito al la urbo, beginejo, antikvaj preĝejoj kaj muzeoj.
13-a. K orauna demokrata tagmanĝo.
H 1 /2-a. Promenado al piedpilkludejo, kie ludos „La Leonoj” (el

Antwerpen kaj Hamme) kontrau „La verda Pilko” el Kortrijk.
— Tre verŝajne la kongreso estos filmigata !

★* *
La Esperantistoj venu grandamase al Kortrijk ! Jam komence de 

1’ starigo de la loka grupo. la urbestraro subvencias gin por ebligi sen- 
pagajn publikajn kursojn. Kortrijk estas ja la sola urbo en nia lando, 
kiu subvencias grupon : per via ĉeesto vi pruvu la vastan disvastiĝon 
de Esperanto al la urbestraro kaj montru, ke vi alte taksas ĝian imitin- 
dan ekzemplon.

Al duj estas eble aliĝi : la kongreskomitato tiel malmultekoste 
aranĝis don, ke neniu povas forresti pro la kostoj. Faru kalkulon kaj 
vi devos konsenti, ke eĉ hejme vi ne povas pasigi pli favore vian 
Pentekostan libertempon !

La fervoja administracio konsentis rabaton de 35° o, kvankam la 
Belgaj fervojprezoj estas jam tre malaltaj. Kortrijk estas facile atingebla 
per rapidvagonaroj el Antwerpen, Brussel, Lille kaj Paris. Tre certe 
multaj eksterlandanoj ŝatos partopreni, konsiderante Ia por ili favoraj 
monkurzoj ; ili povas, car Yper estas proksima de Kortrijk, profiti la 
okazon por pilgrimi al la iamaj batalkampoj. Sendube, la Kortrijka 
kongreso estos kvazaü internacia kongreseto.

La vekkrio estu : Je Pentekosto proksima duj al Kortrijk ! Ni in vadu 
la urbon Kortrijk ! Dum kelkaj tagoj Kortrijk estos nia verda patrujo ! 

Aliĝu tuj, pere de la kongreskomitato, Meerschstraat, 1, Kortrijk.
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Mondliteraturo
K 1AM Ml SID IS JE  LTIN U A  FO JO  EN  LA V A G O N A RO

de Peter Rosegger

Kiam mi estis jam lerte marŝanta knabeto, mia baptopatro Johem 
foje volis konduki min al la pilgrimpreĝejo „Mario-Helpulino” .

„Miaflanke,’' diris patro,” la bubo tiam samtempe povos vidi la 
novan fervojon, kiun oni estas konstruinta super la „Semmering” . La 
truo tra la monto laüdire ankau estos finita” .

La Sinjoro gardu nin," ekkriis mia baptopaqo, „ke ni alrigardu la 
diablajon. Gi estas trompaĵo, ĉio pri tio ne estas vera." — „Eble," diris 
mia patro kaj foriris.

Mi kun la baptopaqo baldau estis survoje; ni iris trans la 
„Stuhleck’-montaro, por ne alproksimiĝi al la valo, kie onidire supren- 
kaj malsupreniras la diablovagono.

Starante sur la alta monto kaj rigardante en la valon, ni vidis 
brunan vermon rampanta laulonge de akra linio, kaj super tio ŝvebis 
fumnubeto.

„Jesuo-Mario,’' lautkriis mia baptopaqo,'’ tio estas ja terura! La 
vermo fumas tabakon! Ni forkuru, bubo!,, Kaj rapidege ni malsupren- 
kuris la alian flankon de la monto.

Je la vesperiĝo ni alvenis en la valo, sed ĉu Ia baptopaqo ĉi tie ne 
bone konis la vojon, au cu la scivolemo - kiu iafoje superregis kaj kaptis 
lin forte - estis kaptinta lin, ĉiuokaze anstataŭ esti en „Mario-Helpul
ino ”, ni troviĝis antaŭ kolosa ŝutamaso kaj malantaŭ ĝi estis karbonigra 
truo en la monto. La truo estis preskaŭ sufiĉe granda por enteni star- 
antan domon eĉ konstruitan kun vasta kaj facila komforto; kaj krom tio 
strato kun du feraj kadroj tie rekte supreniris en la monton.

Mia baptopaqo longtempe tie staris, senparole li skuis la kapon; 
fine li murmuris : „Nun ni ja troviĝas d tie. Tio do laüdire estas la 
moderna ŝoseo. Sed nepre estas mensogo, ke ili tien enveturas.”

Malvarma venteto kiel tomba aero biovis el la truo. Pli malprok- 
sime apud „Spital” , laülonge de la fera strato, staris en la vespersun- 
radioj ŝtona dometo; antaŭ ĝi leviĝis alta stango, sur kiu balanciĝis du 
sangruĝaj globoj. Subite io ekbruis ĉe la stango kaj unu el la globoj 
suprenleviĝis, kiel movita de fantoma mano. Ni paliĝis de timo. Ke la

* Peter Rosegger, Aŭstra verkisto, naskiĝis en 1843 en Stier
marken; mortis en 1918; verkis i.a. : Das zu Grunde gegangene Dorf, 
Das ewige Licht, Waldferien, Waldjugend.
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aferoj ĉi tie ne estis tute naturaj. tio estis facile rimarkebla. Tarnen ni. 
kiel enradikiĝintaj en la teron. senmove haltis.

„Baptopaĉjo Johem, mi mallaute flustris, „ĉu vi ne aŭdas ion 
grumblantan en la tero?”

„Jes, jes, bubo,” li respondis,” tondras ja. estas tertremado! „Kaj 
li tuj tedaĉe ekĝemis plende.

Sur la fervojo alvenis karbonigra estaĵo. Je l’unua ekvido ĝi ŝajnis 
halti. sed ĝi pligrandiĝis pli kaj pli kaj spiregante kaj tusante proksimiĝis 
kaj forpusis el la alta kolo terurigan fumon. Kaj poste —

„Dio mia! ekkriis mia baptopaĉjo, „tie alpendas ja kompletaj 
domoj mâlantaue.” J<aj efektive ni, kiuj estis imagintaj, ke al la loko- 
motivo oni kunigas kelkajn karbovagonetojn, sur kiuj sidas la vojaĝ- 
antoj, ni nun vidas tutan foirplacparton kun multaj fenestroj preterpas- 
antaj kaj ce la fenestroj vivantaj homkapoj rigardas nin. Kaj terure 
rapide tio preterpasas kaj tiom da bruo fariĝis, ke nia korbatado haltis. 
Jen la bapiopaĉjo levis ambaü manojn kaj kun malespera voĉo ekkri- 
egis : „Jesu-Mario, nun ili veturas rekt? en la truon !”

Kaj la monstro kun siaj centoj da radetoj jam estis en la malaltaĵo. 
La malantaua flanko de la lasta vagono kuntiriĝis ; nur lumeton oni 
ankoraü dum momento vidis ; poste ĉio estis englutita.

Nur la tero tremegis kaj el la truo silente kaj malrapide supren- 
leviĝis la fumo.

Mia baptopaĉjo forviŝis per la manikoj la ŝviton de sia vizaĝo 
kaj fikse rigardis en la tunelon.

Poste li alrigardis min kaj petis : „Ĉu ankaŭ vi vidis gin. bubo?”
— „Mi ankad vidis.”
— „Tiam ne povas esti trompajo,” murmuris baptopaqo Johem.
Ni iris sur la veturvojo, proksimiĝis al la monto kaj vidis fumon

leviĝanta el diversaj ŝaktoj. Profunde sub ni veturis la vagonaro tra la 
montoj. „Tiuj estas perditaj,” diris mia baptopaĉjo kaj aludis pri la 
vagonarvojaĝantoj, „Tiuj trokonfidemaj homoj propravole saltisensian 
tombon !”

En la gastejo regis kompleta trankvileco : la grandaj staloj estis 
malplenaj, la tabloj en la gastoĉambroj, la ĉevaltrogoj en la strato, 
neokupitaj. La mastro afable invitis nin iom manĝi.

„Mi perdis ĉiun apetiton,” respondis mia baptopaĉjo. „Kleruloj 
ne muite mangas kaj hodiad mi iom kleriĝis.”

Neparolante ni daŭrigis la vojon. Kiam ni alvenis en Mario- 
Helpulino estis jam malhele. Ni eniris la preĝejon, kie lumis la ruĝa



lampeto, kaj ekpreĝis. Poste ni ĝuis ĉe la mastro etan vespermanĝon 
kaj supreniris por dormi en la fojnosubtegmento.

Jam iom da tempo ni kuŝis en la fojno. Mi ne povis fermi la 
okulojn, tarnen supozis, ke mia baptopaĉjo jam ekdormis. Subite li 
malfermis la buŝon kaj diris : „Cu vi jam dormas, bubo ?” — „Ne.” 
mi respondis. — „Kion vi pensas, bubeto,” li daürigis demandante, „ĉu 
ni provus, nun ke ni estas jam tiel malproksimaj ? „Car mi ne komprenis 
lin, mi ne donis ian respondon.

— „Kio povas okazi al ni ?” la baptopaqo daürigis, ,,se la aliaj 
tion faras, kial ne ni ? Mi volas iom elspezi por tio.”

Li klaĉas dumsonĝe, mi pensis kaj diligente auskultis. — „Tiam 
ili ja miros,” li daürigis, „kiam ni revenos hejme kaj diros, ke ni sidis 
en la vagonaro !” Nun mi komprenis lin kaj tuj aprobis. — „Sed tarnen 
peko estas !” li murmuris.

Hejmenirante la sekvantan matenon, la baptopaqo opiniis, ke li 
ne volis entrepreni ion, nur vidi la Semmering-stacidomon, kaj ni 
direktis niajn paŝojn tien.

En la Semmering-stacidomo ni vidis la truon aliflanke, ankaü tie 
ĝi estis karbonigra. Vagonaro el Vieno estis anoncata. Mia bapto
paqo intertraktis kun la fervoioficisto ; li volis doni du „sesojn” kaj tuj 
malantaü la monto, kie la truo ĉesas, ni elirus el la vagonaro.

„Tuj malantaü la monto, kie la truo ĉesas, la vagonaro ne haltas,” 
diris ridante la oficisto.

— „Sed kiam ni volas forlasi la vagonaron ?” opiniis Johem.
— „Vi estos devigata veturi ĝis la stacio Spital. Estas por du 

personoj tridek du kreüceroj.”
Mia baptopaqo volis elspezi iom, sed tiom kiom la grandaj sin- 

joroj, li, malriĉa kompatindulo, ne povus doni. Krom tio ni ambau ne 
pezis muite. Nenio helpis, la oficisto ne estis infiuebla. La baptopaqo 
pagis : mi devis aldoni du „bonajn” kreücerojn !

Intertempe spiregante elrampis el la proksima suba tunelo la 
alvenanta vagonaro kaj ni jam pensis, ke la terura aĵo ne haltus. Gi 
siblis, krads kaj gemis - fine ĝi haltis.

Morte timigitaj ni staris tie kaj neniam ni estus enirantaj, sed la 
kontrolisto puŝis la baptopaqon en la vagonon kaj poste min. Samtempe 
sonorilo signalis la forveturon de la vagonaro kaj mi ankorau audas 
kiel mia en la kupeo ŝanceliĝanta baptopaqo murmuris ; „Tio estas 
mia mortsonorilo. „Nun ni ekvidis, ke en la kupeo troviĝis benkoj, kiel
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en preĝejo ; kaj kiam ni rigardis tra la fenestro. mia baptopaĉjo ekkriis: 
„Jesu-Mario ! tie ekstere mi vidas preterflugantan muron !”

Nun malheliĝis kaj ni malkovris ĉe Ia muro de nia krakanta 
dometo brulantan lampon. Ekstere en la nokto bruis kaj fajfegis, kvazau 
ni estis ĉirkauitaj de fortegaj akvofaloj, kaj daure resonis teruregaj 
fajfegoj. Ni vojaĝis subtere. La baptopaqo kunigis la manojn kuŝantajn 
sur la genuoj kaj sopiris : „Kara Dio en la delo. nun ĉio estas perdita. 
Kial do mi agis kiel triobla frenezulo !”

Dum dek „Ave Marioj” ni jam estis enterigitaj, tiam denove 
heliĝis. Ekstere la muroj preterflugis, la telegraffostoj kaj la arboj 
preterkuregis kaj ni veturisen la verdan valon. Mia baptopaĉjo flanken- 
puŝis min. „Nu, bubo!Tio estis tutestranga, eu ne? Sed nun, nun ekplaĉas 
al mi. Vere la „vaporvagono” estas io belega. Fulmo kaj tondr’o ! jen 
estas jam la Spitalvilaĝo, kaj ni nur estas veturantaj dum kvaronhoro ! 
Nu, ni ja ne jam estas veturintaj sufiĉe longe por nia mono. Mi 
proponas, bubo, ke ni ne jam forlasu la vagonaron.” Mi aprobe 
kapjesis. Mi rigardis la preterHugantan drkaŭaĵon, sed ne povis kom- 
preni. Kaj mia baptopaĉjo ekkriis : „Nu. bubo. la homoj estas kleruloj !
— He)me ili grande malfermos la okulojn. Se mi havus sufiĉe da mono, 
mi veturigus min, kiel mi nun sidas, rekte sur nian monton.”

— „Murrzuschlag:!” ekkriis la fervojisto. La vagono haltis kaj 
ŝanceliĝante ni ĝin farlasis. La pordisto akceptis niajn kartetojn rice- 
vitajn ĉe la eniro en la vagonaron kaj baris al ni la vojon. „He kuzo,” 
li diris, „tiuj biletoj nur rajtigas ĝisSpital. Nun krompago estas deviga 
kaj eĉ duobla por du personoj; estas unu guldeno^ses kreuceroj!”

Mi fikse rigardis mian baptopaĉjon, mia baptopaqo min. „Bubo,” 
li fine ekbalbutis kun tre obtuza voĉo, „ĉu vi ankoraŭ ha vas monon?”
— „Mi havas neniom da mono”, mi ekĝemis. — „Nek mi,” murmuris

A

Johem. Ni estis puŝataj en oficejon. kie ni estis devigataj eksterturni kaj 
malplenigi niajn poŝojn.

Blua poŝtuko, seka panpeco. nigra tabakpipo, iom da tindro kaj 
fajros'ono kaj fine malplena monujo, en kiu nenio troviĝis krom benita 
latuna kruceto; d tiun la baptopaqo kunportis kun si, fervore kredante. 
ke lia mono ne tute forirus tie! longe kiel li havus tion en la poŝo! Tio 
ĝis hodiau estis precizjĝinta.

Ni baldau tarnen povis reenpoŝigi niajn posedaĵojn, sed estis 
tenataj dum multaj horoj en la stacidomo kaj devis trapasi diversajn 
enketojn.

Fine. kiam jam vesperiĝis, ni estis liberigataj, kaj reiris hejmen laü 
montoj kaj valoj en la mallumega nokto.

Kiam ni treniĝis el la enirejo de la stacidomo, mia baptopaqo 
murmuris : „Ce la vagonaro tarnen ja regas la diablo !”

El Ia G erm ana tradukis Leo  CALLOENS.
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Flandra Rakonto
LÀ T E K  j IST O  K A J LIA DR APO

Teksisto el Segelsem iris iun tagon al Ronse, tre frumatene ; li 
portis drapon al la fabrikanto.

Alveninte ĉe Bosch-ter-Heyst li ekaudis ĉarrran muzikon. Kaj li 
vidis viron, kiu ludis gurdon, kaj multajn belajn virinojn, kiuj ronde- 
dancis.

„O, kiel bele !" li diris al la viro ; „permesu al mi jjludi arieton !"
Kaj la ludisto permesis t!on al li. La muziko restis ĉarma kaj la 

belaj virinoj dam rondedancis. Kaj nia teksisto, pli kaj pli admireginta, 
ekkriis, turnante la turnilon :

„Kiel bele !... Jesuo-Mario ! kiel bele !’’
Sed kiam apenad li estis dirinta : Jesuo-Mario ! la muziko kaj la 

viro kaj la virinoj, do malaperis ! Kaj la teksisto troviĝis en avenkampo, 
turnante la voston de granda nigra kato, kiu kriis : „miau, miau, miaü !"

Rerakontis J. V A N D E R S T E E N .

%

Vangofrapoj por s-ro Kreuz
D-ro Anakreon Stamatiadis, direktoro de „Lingvo Internacia", 

la monata organo de 1’ Helenaj Esperantistoj, donas en la Marta 
numero kelkajn sonantajn vangofrapojn al s-ro Robert Kreuz. Jen :

„El Hispanujo antau kelka tempo oni audigis plendojn kontrau 
1CK, kiu tarnen estas konsiderata kiel unu el la superaj Oficialaj 
Organizoj de Esperanto-Movado. Dum la 23-a Universala E. Kongreso 
en Krakovo, oni malprave rifuzis akcepti nacian Delegiton, ke li parto- 
prenu la Kongreson, pro inanko de sensignifaj formalaĵoj, afero, kiu
prave okazigis multenombrajn protestojn. La bcnega Pastro S-ro

_

Andreo Ce, kiu, lau la ĝenerala opinio, faris per sia sprita instrumetodo, 
grandan servon al la Esperanta afero, estas vidata, kiel ankau la Ce- 
Instituto, kun akra malinklino kaj malloga antipatio de ICK, precipe 
de ĝia Direktoro, kiu ciel kaj dam estas la malhelpa ŝtono en la agado 
de ICK. kies Estraro tarnen konsistas el agemaj kaj sinceraj Esperant
istoj. Aliparte novaj projektoj estas pretigataj pri reorganizado 
submetotaj al la 24-a Universala E.-Kongreso, ĉar oni prave komprenis, 
ke ĝis nun la ekzistantaj Oficialaj Organizoj, sincere dirite, ne ŝajnigas 
esti plenumintaj sian taskon, kiel la Esperantistaro atendis de ili. Fine 
„the last but not the least" (la lasta sed ne la malplej sensignifa) la
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skandala enmiksiĝo de tiu sama Direktoro de ICK en la internaj aferoj 
de Helena Esperantistaro estis la plej nedeca kondutmaniero de tiu 
salajrita oficisto. „kiu” , kiel prave diris ankaŭ S-ro Ĉe dum sia indigno, 
„gvidas la E.-movadon” , kaj estas li, kiu dam sin kredas rajtigita 
leviĝi kontraŭ ĉio kaj ĉiu, kiu ne submetiĝas blinda al lia ordonema 
kaj diktatoreca animo.

...Tiu Direktoro maltimis eĉ deklari en plena kunsido al S-ino 
Isbrücker, ke la Ce-Instituto malhelpas al la E. movado.

...Notu bone, mi petas. ke tiom longe dum ICK daurigos havi 
en sia servo personojn kiel la suprccititan direktoron, via afero pli kaj 
pli daurigos malboniĝi.”

Kun ĝojo ni konstatas, ke pli kaj pli evidentiĝas, ke la esperant
istaro volas lauiri demokratian vojon kaj jeti la diktatorojn tra la pordo. 
La suno de 1’ kalumniulo Kreuz subiĝas.

o J. v. S.

Lingvaj Demandoj kaj Respondoj
Pro insista petado de kelkaj el niaj amikoj ni komencas nun d 

tiun novan regulan rubrikon. Ciu el niaj legantoj rajtas fari demandojn ; 
nia redaktoro, Lingva Komitatano, respondos.

Ni kredas, ke d tiu rubriko pliinteresigos nian revuon kaj estos 
bonvena ĉe ĉiuj niaj legantoj !

★♦ *
Demando : Cu la jena frazo estas korekta : Mi iras d mian 

amikon."
Respondo : La frazo estas korekta. sed ĝi ne estas bonstila. 

Post ĉe Zamenhof neniam uzis akuzativon. Pli bone estas diri tut- 
simple : Mi iras al mia amiko.

Demando: Mi legas en F. E. n° 8 Feb. 1932 p. 126 lasta linio: 
antaü kiam li estis retrankviliĝinta.” Mi tarnen dam lernis antaü ol.

Respondo : Car temas pri tempo estas logike, ke devas esti 
„antaü kiam ', analoge al „post kiam’'. „Antaü ol” tarnen ne estas 
malkorekta, car sankciita de la kutimo.

Demando: Mi legas en F. E. n° 8 Feb. 1932 p. 1 2 2 ; „Bando 
da Normandoj elektis- ĝin (la urbon) kiel centro por siaj rabekskursoj.” 
Cu ne devas esti : centron ?

Respondo : Estas eraro, je kiu nia korektisto au la... kompost- 
diableto estas kulpa : devas esti centron, laü Lingvaj Respondoj, p. 7. 
Kiam du vortoj estas kunligataj per „kiel” , la dua vorto estas samkaza 
kiel la unua. L. K.
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Esperanto-Ekzamenoj
Kiel ni jam anoncis, okazos Esperanto-ekzamenoj, organizitaj de 

Flandra Esperanto-Instituto, la 3-an de Aprilo en Aalst kaj la 17-an 
de 1' sama monato en Kortrijk. Ni havas nun la plezuron sciigi. ke tria
ekzameno okazos la 24-an de Aprilo en Hamme.

La tri ekzamenoj okazos en komunuma lernejo je la 10-a matene. 
La personoj, kiuj deziras partopreni, pagu kiel eble plej baldau la 
sumon de 10.— fr. per poŝtĉeko 3268.51 de Flandra Esperanto-
Instituto, Kortrijk.

La programo de la ekzamenoj troviĝas en la antaua numero de 
„Flandra Esperantisto ’. La diplomdisdonado okazos Dimanĉon, 15-an 
de Majo, okaze de la 3-a Flandra Kongreso de Esperanto.

Ĉiujn informojn volonté havigas f-ino Juliette Terryn, prezidant- 
ino de F. E. I. kaj de la juĝantaro, Raapstraat, 82, Gent.

Graluloj
— Al nia kara amiko Jef Genar-van Pelt, ano de la Flandrema 

Grupo Esperantista. Antwerpen, kaj al lia edzino, pro la naskiĝo de 
fileto Herman.

_ Al Ges-oj Ward Celis-Vandenbergen el Edegem, pro la
naskiĝo de filineto Janine.

Subteno por nia revuo
Roberto, dumonate, 10,— ; A. Watrin, 20.— ; Flugistino, 5.— ; 

Helpflugisto, 5.— ; Jet, 10.— ; D. B., 7,50; Gérard Debrouwere, 50.— ; 
Pieter Mattelare. 40.— ; Bernard Bassleer, 20.— ; Hendrik Van Roye, 
20.— ; Leve de Vlaamsche Esperantistenbond, 20.— ; Ni devas 
subteni nian revuon. 20,— ; Nestor PolHiet, 20,— ; Nia juna esperant
isto Karlo, 1 0 .— ; Du membroj de la Kortrijka grupo, 10.— ; Cesar 
Vanbiervliet, 10.— ; s-ro D-ro De Coene, 10.— ; s-ro D-ro X., 10.— 
Maurice Petitjean, 10.— ; Pieter Casier, 5.— ; Eug. Van den Berghe 
5.— ; Emiel Cambien, 5.— ; Eugeen Mattelare. 5.— ; Karei Acke, 5.— 
Werner Goderis, 5.— ; Victor De Mets, 5.— ; Van Nieuwenhuize 
5 .— ; Frans Strubbe, 5.— ; Berten Beyaert, 5.— ; Juliaan Reynaert 
5 ,— ; Mw. C. D’Heedene, 2.— ; Madeleine Van Iseghem, 2.— 
Marcel Van Iseghem, 5.— ; Mw. Van Iseghem, 1.— ; Norbert Moens 
5 .— ; Pieter Misschaert, 5.— ; Mart. 10.— ; Piet, 10.— ; Jan, 10.— 
entute t 412,50 fr.
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Inter Ni
Aalst. - Pioniro. — Nia prezidanto, kiu verkas la Esperanto-

kurson aperantan en la V.T.B.-organo, klarigas la lecionojn de tiu kurso
en nia ejo. La unuan klarig-lecionon multaj personoj ĉeestis; vera 
sukceso.

Nia grupo nun komune tradukas la en Flandrujo bone konatan 
verkon „Nooit meer Oorlog” (Neniam plu milito) de Gérard Walschap. 
Per la traduko de tiu libro ĝi volas servi Esperanton kaj la mondpacon. 
kaj per tiuj ambau Flandrujon.

La ekzamenoj por simpla au supera kapableco, organizitaj de 
F.E.I., okazos en Aalst la 3-an de Aprilo je la 10-a.

Aarschot. - F.G .E. „La Progreso” . — Ni sciigas al la Flandraj 
samideanoj. ke Wim De Roover. nia kuraĝa militservrifuzanto, estas 
ano de nia grupo. Li diligente lernas nian internacian lingvon en la 
malliberejo de l'Begijnenstraat, Antwerpen. Ni petas la grupestrarojn 
sendi al li salutkarton.

Nia grupo intencas organizi Esperantan ekspozicion; do sendu 
kie' eble plej muite da gazetoj. glumarkoj. k. t. p. eu al s-ro Joz. Van 
Winckel, Albertlaan, 29. Aarschot. eu al s-ro Jan Winderix, St. Ni- 
klaasberg, 1 , Aarschot.

Ankafl kelke da samideanoj el Aarschot ĉeestos nian trian!

Antwerpen. - Flandrema Grupo Esperantista. — La grupo 
havas la plezuron inviti ĉiujn samideanojn al sia festo d" la 23-a de 
Aprilo en „Antwerpsch Koffiehuis'’. Van Straelenstraat. 6. je la 8-a 
vespere. La festo konsistos el koncerto. al kiu kunlaboros la bone 
konara mandolinklubo „Risoluto , kiu jam pli ol unufoje audigis sin 
antau la mikrofono. - kaj el reprezentado de „La Etulino*’ per la Aalsta 
Grupo Esperantista „Pioniro". Ĉiuj. kiuj ĉeestis la 2-an Flandran 
1< ongreson de Esperanto, scias kiel perfekte la Pioniranoj ludis tiun 
unuaktaĵon de Maurits Sabbe; ni ne dubas, ke niaj amikoj el Bruselo, 
Mechelen, Liero, St Niklaas, Hamme, k.t.p. multope venos por aplaüdi 
siajn Aalstajn gesamideanojn-aktorojn. „The Metro Dance Orchestra” 
aüdigos la lastajn „Schlager dum la balo kaj movigos la krurojn de 
1 plej obstinaj danckontrauuloj. La sukceso de l’festo do estas certa!

La Rekta Vojo. — Régulé ĉiun sabaton vespere nia grupo kun- 
venas. La 1 2-an de Marto ni havis literaturan vesperon, kiun bone 
gvidis f-ino Youkes. Bedaurinde estas, ke nur malmultaj membroj 
ĉeestas tiajn kunvenojn. Se oni scius, kiom da antaupreparo necesas por 
ebligi literaturan vesperon, certe pli da membroj vizitus ĝin.
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Nia grupo prenas 19 abonojn al „Flandra Esperantisto” kaj 
donacos 50.— fr. por subteni nian revuon. - S-ro A. Meire klopodos 
por eblegi filmo - kaj lumbildvesperojn. - L.

Kortrijk. — Merkredon, 2-an de Marto. okazis generale kun- 
vèno de la grupo, kiun ĉeestis 40 gemembroj. Je 1’ lino de la kurso 10 
lernantoj aliĝis al la grupo. La venonta ĝenerala kunveno okazos 
Merkredon, 6-an de Aprilo.

La 17-an de Aprilo, je la 10-a matene, okazos Esperanto- 
ekzameno en la urba lernejo. Oude Vestingstraat. Partoprenontoj 
pagu 10.— fr. al s-ro Debrouwere.

Oostende. — La 24-an de Februaro estis fondata sur firma bazo 
la „Oostenda Grupo Esperantista” . La nova grupo organizis Esper- 
anto-kurson. kiun partoprenas 25 gelernantoj. Jen atesto pri la progreso 
de la Esperanto-movado en Oostende.

Je 1’ apero de la Esperanto-kurso en la organo de V. T. B., la 
grupo decidis buŝe klarigi tiujn lecionojn en sia sidejo „Prins Boude- 
wijn” , St. Sebastiaanstraat, 22, dun Mardon sekvantan la aperon de la 
kurso.

Oudenaarde. — La fino de la Esperanto-kurso alproksimigas. 
Versajne la partoprenintoj poste kunvenos por priparoli la organizon 
de perfektiga kurso.

Roeselare. — La Esperanto-kursoj en nia urbo estas ankoraü 
dam multnombre ĉeestataj. Dimanĉon, 28-an de Februaro, vizitis nin 
s-roj Decoster kaj Mestdagh el Bruĝo. Ambaü faris paroladon, unu 
Flandran kaj la alia Esperantan. Antau nelonge ni lernis la kanton 
„La Fiŝkaptisto” ; ĝi tre plaĉis, precipe al la fraŭlinoj.

Post kelkaj semajnoj ni fondos Flandran grupon. Intertempe ni 
ne forgesas la Flandran Kongreson en Kortrijk : kelkaj novbakitaj es- 
perantistoj jam anoncis sin por partopreno.

Ronse. — La Paca Stelo. — La 6-an de Aprilo okazos 
ĝenerala kantvespero : nova, bêla kanteto oni eklernos ; la 13-an ni 
daurigos la tradukadon de „Tiel la Flandroj rakontas : ni ektradukos 
la 4-an ĉapitron ; la 20-an okazos la amuza vespero de 1 sezono. Jen 
programo kun io por des gusto !

St. N iklaas-W aas. — Al Triumfo. — Ni dankas pro la send- 
aĵoj lasttempe ricevitaj de s-roj Constantini el Milano, van Deun el

A

Borgerhout kaj Viktorov el Kiev. Cio estas tre valora al ni.
La grupestraro nuntempe prilaboras novajn statutojn por la grupo. 

Baldau okazos ĝenerala kunveno : du membro ĝin ĉeestu. Dum tiu 
kunveno parolos unu el niaj amikoj pri la movado en Flandrujo.

La partoprenontoj de la Kortrijka kongreso estas petataj sin 
prezenti al la grupsekretario.



D IV ER SA ĴO J

lnternacia Ligo de Virinoj por la Paco kaj la Libereco eldonis 
porsenarmigajn glumarkojn kun tekstoj Germana, Angla kaj Franca. 
Por ebligi pli internacian propagandon, \l Franca sekcio presigis ankaŭ 
ni ikojn kun Fsperanta teksto. La fama Franca pentristo P. Collin 
desegnis la bildon ; ĝi montras homon kun bajoneto kaj bandaĝita 
kripo, ma antaŭe siluetiĝas pura vizaĝo kun olivuja branĉeto. La 
belaspektaj glumarkoj kostas po 0. 10  fr. fr. kaj estas haveblaj ĉe s-ino 
Guinaud, rue Blanchard, Ballancourt (S. & O.) Francujo : ni vere 
bedaŭras, ke ili tiom multekostaj estas.

Vredes-Aktie, la organo de 1’ Katolika Junulara Pacagado, 
represis el „Flandra Espéra ntisto” la artikolon „For la Militarismo” 
de D. N. Minĉev, Constanta ; la tradukon faris L. Calloens. Jarabono 
al „ Vredesaktie” kostas nur po 5 .~  fr. ; poŝtĉeko 511.51 de Ant. 
Rebry, Geluwe.

Parĉiema agado. — La Antverpena loka delegito de U. E. A. 
kunvokis jarkunvenon por U. E. A.-anoj en la ejo de 1’ Belga Ligo- 
grupo, je 1 sama tago kaj horo, kiam tiu grupo kunvenas en la sama 
ejo ! Bedaurinde aŭ ne, la fakto ekzistas : la Belga Ligo-grupo ne 
estas en bona konkordo kun la aliaj lokaj grupoj. LI. E. A. almenau 
devus stari super loka malkonkordo kaj eviti partiemon ! Aŭ eu la 
lokaj delegitoj, ĉiuj anoj de la Belga Ligo-grupo, timis pri sia reelekto?

A. S. Centra Espéranto Librejo. — Fn la jara ĝenerala kunveno 
de akciuloj de Ia Akcia Societo „Centra Esperanto Librejo” en Hago 
(Nederlando), okazinta la 27-an de Februaro, la bdanco kaj la konto 
de perdoj kaj profitoj estis aprobataj kaj la dividendo pri 1931 fiksata 
je 7 ° o (kiel antaŭan jaron). Kiel komisaro estis reelektita S-ro J. L. 
Bruyn. Konforme al la statuto la kunveno priparolis la dividon de la 
plia profito kaj decidis donaci 102.53 guldenojn al la komitato por la 
starigo de la Zamenhofa monumentoen Bjalistok (Polujo).

Kataluna Esperantisto, Jan.-Feb., ankau malaprobas la procedon 
uzitan kontraü la LJkrainaj Esperantistoj dum la Krakova kongreso. 
Ci skribas i. a. : „Kio estas Esperanto; afero lingva aŭ ŝtata ? Ni es
péras, ke la Oficialaj Institucioj de nia movado scios siatempe eviti, en 
la estonteco, similajn maljustaĵojn.”

1 oerisme, la organo de la Flandra Turista Ligo, publikigis en 
sia numero de la 16-a de Marto tre interesan artikolon de Kail Schmidt, 
kiu antaü n?longe vizitis per sia faldboato „La verda Srelo” Holandon 
kaj Flandrujon. La tradukon faris Herman Elen.

— En Ia sama numero de „Toerisme” aperis la unua leciono de
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la Esperanto-kurso redaktata de Léo Calloens. la laborema vicprezid- 
anto de la Flandra Ligo.

Propaçjandu ! — Nun sin prezentas al vi unika okazo por 
propagandi Esperanton inter la Flandraj turistoj. Organizu en via loko 
klarigan kurson de la Esperanto-lecionoj de s-ro Calloens en „Toe
risme”.

Gis nun tiuj lecionoj estas klarigataj :
en Aalst, Merkrede, dudusemajne, je la 7 1/2 a., en la sidejo de 

V.T.B , ..De Koornbloem” , Groote Markt;
en Antwerpen, Merkrede. dusemajne, je la 8-a. en „Pannenhuis” ,

Conscienceplein, 3, de Jan van Schoor;
en Bruselo, dun 1-an kaj 3-an Merkredon de l'monato, je la 8-a, 

en la sidejo de V. T. B., „Brueghel” , Jacqmainlaan, 37, de s-ro Rain- 
son, lie. en Ped. Sciencoj;

en Mechelen, Marde, dusemajne, je la 7 1/2 a, en la Zuidschool 
de l’Louizastraat. Informojn ce s-ro Van der Poel, Tesschestraat, 9;

en Oostende. Marde, je la 8-a, en „Prins Boudewijn” , St. Sebas- 
tiaanstraat, 22 .

Kiuj lokoj, kiuj grupoj sekvos tiujn bonajn ekzemplojn?Ne forgesu: 
tia oportuna okazo por propagando ne rapide ree sin prezentos. Tial : 
propagandu, progagandu per la V.T.B.-kurso!

Bibliografie*
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. 

Ĉiu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-lnstituto.)
Zamenhof de Julius Glück. Memor-parolado en la „Esperanto- 

Gruparo Berlin” la 4-an de Aprilo 1922 por la kreinto de la mondlingvo 
Esperanto. 2-a Eldono. Eldonis : Max Haase, Stallschreiberstrasse, 21, 
Berlin S. 14. 8 pĝ.; 15 x 22 ĉm. Prezo : 0,35 gmk.

Eklezio kaj Oktobra Revolucio de B. Kandidov; trad. J. 
Miŝin. Eldonis ; Ekrelo, Leipzig. 30 pĝ.; 1 1 x 1 4  cm. Prezo : 0,20 
gmk.

Broŝuro pri la batalo de l’Rusa eklezio kontrau la bolŝevismo.
Fundamentoj de Leninismo de J. Stalin; trad. G. Stellih. Eldonis: 

Ekrelo, Leipzig. 122 pĝ.; 12 x 16,5 cm. Prezo : 1.— gmk.
Kolektoda lekcioj, legitaj en Sverdlova Universitato komence de 

Aprilo 1924. Tre bonstila kaj interesa broŝuro pri la Leninismo, t. e. 
„teorio kaj taktiko de proleta diktaturo precipe” , sur kiu estis fondita 
Sovetio.
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Plej interesas al ni la ĉapitro pri ,,La problemo nacia’ kaj ni ne
povas kaŝi nian admiron pro Ia klara vido, kiun Lenin havis pri tiu
problemo. Estas ne mirinde, ke en Sovetio tiu problemo estis grandskale 
solvita.

Kial venkis Esperanto? de prof. L. ĵirkov. Eldonis : Ekrelo, 
Leipzig. 40 pĝ.; 12 x 16,5 cm. Prezo : 0,30 gmk.

Prof. L. ĵirkov, docento ĉe la Leningrada Ŝtata Histori-Lingvistika 
Instituto (Lingva Komisiono de Sovetrespublikara Esperantista Unio) 
verkis tre interesan kaj instruan brosuron, en kiu li logike kaj klare 
montras, kial Esperanto estas la sola, taüga mondlingvo. Niaj propa-
gandistoj trovos en la broŝuro multajn uzeblajn argumentojn por 
Esperanto.

Karlsbad. 14-paĝa bele ilustrita gvidfolio pri la mondkurac- 
loko Karlsbad, senpage ricevebla de Kurverwaltung, Karlsbad, 
Germanujo.

Laszne Belohrad. — 12-paĝa ilustrita broŝuro, senpage havebla 
ĉe la eldoninto Odbor Klubu Ceskoslovenskyck Turistu en Lazne 
Belohrad, Ĝeĥoslovakujo. La broŝuro aperis sub aüspicioj de la Turisma 
servo de Universala Esperanto-Asocio.

Vizitu Budapeston, la reĝinon de la Danubo. Ilustrita faldpros- 
pekto eldonita sub aüspicioj de U. E. A. de la Ĉefurba fremduloficejo 
de Budapest. Senpaga.

Mnemonika Instituto de prof. D. Fajnŝtejn laŭ memorfortiga 
metodo trifoje premiita de la Pariza Akademio. 16-paĝa prospekto, 
senpage havebla de Ia Instituto. Zawalna 15/11, Vilno, Polujo.

Enhavas programon de memorfortiga kurso kaj rekomendojn pri la 
metodo de diversaj personoj.

Der W eg zur Europa-Partei (Der Ausweg U Ŝ E) de Josef 
Zauner. Eldonis: Verlag „Libro” , Strada Lonovici, 1 , Timiŝoara, 
Banato, Rumanio. 36 pĝ ; 15 x 22,5 cm. Prezo : 0, 12  dol.

Tre interesa broŝuro de la eldonanto de LIŝe-Eĥo pri la neceseco 
fondi „Eŭropo-partion , ĉar laŭ li — „sen batalo la celo U Ŝ E (Unuig- 
itaj Statoj Eüropaj) ne estos atingebla. „La autoro proponas Esper- 
anton kiel oficialan helplingvon de Li Ŝ E kaj imagas, ke la esperantistoj 
unuavice aliĝos al la fondota „Europa-partio” . La elreviĝo ne estu tro 
amara por la autoro !

Kial mi lernis de Maksim Gorkij ; el Rusa lingvo trad. P. Tilin. 
Eldonis : Ekrelo, Leipzig. 23 pĝ. ; 12x16 1 2 cm. Prezo : 0,20 mkg.

Tre kateniga novelo de 1’ geanta Rusa verkisto ; bona Esperanta 
traduko, lingve kontrolita de N. Hohlov ; zorge eldonita libreto.
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Litcratura Mondo
La plej belarevuoenEsperantujo 

A B O N P R E Z O : 12,50 belgoj 

Komisejo por Belgujo :

Flandra Esperanto-Instituto,
M arckesteenweg, 18, K O R T R IJK

Utiia
Estas

Aligo
al

Universala Esperanto Asocio

S E L E C I C D Y H t
I  L A  P L E J  I D E A L A

I \i \  1 ) 1 0  - A  P A R A T  O

Louis  VAN H O U T T E
53, Driekoningenstraat, 53 

B E R C H E M  -  A N T W E R P .
T E L E F .  962.23 

N B. -  Oni korespondas en Esperanto

Esperantistoestas Militkontraüulo, 
tial abonas la kvaronjaran revuon

La Militrezistanto
Jarabono : 1/2 ŝilingo

11, Abbey Road,
Enfield, Middlesex, Anglujo.

La revuo estas ankaŭ havebla ĉe : 
s-ro Van Diest, Steenweg op

Waterloo, 693. Brussel



HUIS DE LEY 1

Driekoningenstr., 43, Berchem

De Ley 6 Verschueren
c i t é  l

N ,s 143-144-145-146-147-179-
180-208-209

Groote keus in Vrouw-6Manstoffen f 
Zijde, Fluweel en Voedering

Patisserie de l’Avenue
FLORENT REISS

Q uellinstraat, II. Antwerpen 
Telefono 255.9S

Specialiteit van ijsroom
Speciale fama pro la glaciaĵoj

Prachtig Verbruiksalon
Belega salono

Spoedige en verzorgde bediening 
Rapida kaj prizorgita servo

VLAAMSCH HUIS

U L C E N I N U U E
D oornijkstraat, 52, K O R T R IJK

Agrabla Kafejo

Salono por Kunvenoj

Hejmo de l’Flandraj Esperantistoj

Mehanika Velurteksejo

Ad Vandendriessche
Vichte - apud Kortrijk, Belgujo

Telefono : Vichte 60

EKSPORTADO

BANK V O O R H A N D EL 
EN  N IJV E R H E ID

Anonima Societo

Kapitalo kaj Rezervoj :
Fr. 20.000.000

Filioj en ĉiuj ĉefaj Komunumoj 
de la provinco Okcident Flandrujo

Ĉ1UJ BANKFAROJ

La adreso por ĉio koncerne 
| Fotografado

Kinematografado
Lumbildoj

estas

ETABLISSEM ENTG Y S E L Y N  C K
Onze Lieve Vrouwstraat, 23

KORTRIJK

P A N N E N H U I S
Ferd. Janssens

Consciensceplein, 3, Antwerpen
Telefoon 210.23

BEKEND VOOR ZIJN EX TR A  DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen 
KOUD BUFFET GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista

D E  E L U  114
Meubelen, beddegoed

Behangerij
Adolf Verheÿden

Klapdorp, 103 Antwerpen

Telefoon 235.94

Presejo C EN TR A L, Pi*ovinciestraat, 130, Antwerpen


